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De voorbereiding op zaterdag 12 mei 

 

Na een voorbereiding van een aantal maanden is het 

dan weer zover. De vaarvakantie kan van start gaan. 

Rond 13 uur was de voorbereidingsploeg aanwezig in 

Arnhem om het schip weer op orde te brengen. De 

bedden werden opgemaakt, de proviand op zijn plaats 

gezet en de decoratie aangebracht.  

 

Het thema van deze reis is 

‘vorstelijk’. Het schip is even 

een varend kasteel. Baron en 

Barones van Haeneschijn tot 

Maeneschijn zullen de hele reis 

aanwezig zijn. Zij zijn namelijk 

op zoek naar een tweede 

optrekje in Duitsland waar ze 

de hulp van de gasten bij kunnen 

gebruiken. 

 

 



 3 

Zondagmiddag en -avond 13 mei 

Op zondag werd de laatste hand aan de aankleding van 

de boot gelegd.  

De rode loper uitgerold 

waarna gasten en 

vrijwilligers arriveerden in 

de (helaas) stromende 

regen.  

 

Dat deerde de ‘Baron & 

Barones’ niet, zij 

verwelkomden de gasten 

met alle mogelijke égards.  

 

De gasten werden 

begeleidt door de 

lakeien naar hun hut en 

vervolgens werd 

geproost op een 

behouden vaart.  

 

In de avond trad het grote 

en gezellige shantykoor uit 

Ede op, als afsluiting van een 

spannende eerste 

vakantiedag. 
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Maandag 14 mei van Arnhem naar Düsseldorf 

 

De dag begint zwaar bewolkt met mist. Om zes uur 

werd de ‘ophaalbrug’ ingehaald en de trossen los 

gemaakt. We varen vandaag de hele dag naar 

Düsseldorf. De ‘Baron en 

Barones’ komen rond de 

koffie langs om het 

programma van de dag door 

te nemen.  

 

 

De ‘Barones’ maakt met de gasten de spieren los en 

het bootlied wordt door de vrijwilligers ingezet. 

 

Halverwege de dag breekt de zon door en werd het 

stralend weer.  

 

Terwijl de 

gasten op het 

topdek aan het 

zonnen waren 

werden de 

voorbereidingen 

getroffen voor 

het vorstelijk diner.  



 5 

De ‘Baron en Barones’ hadden 

de gasten uitgenodigd en de 

hele avond werden zij op hun 

wenken bediend.  

 

 

 

Enkele bekende vrienden en vriendinnen van het 

echtpaar deden hun best om de gasten een muzikale 

verrassing te bezorgen. De ‘Baron en de Barones’ 

bleken zelf ook een aardig riedeltje te kunnen zingen. 

Na deze enerverende avond ging iedereen moe maar 

voldaan naar de hut 
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Dinsdag 15 mei van Düsseldorf naar Andernach   
 

Deze dag beloofde veel goeds, een strak blauwe hemel 

en vanmiddag een graad of 23. Wat boffen we! 

In alle vroegte (half vier) is het schip gaan varen en 

passeerden we rond kwart over acht de mooie stad 

Keulen. In de ochtend werd door de Baron en de 

Barones informatie over Andernach gegeven en 

werden de spieren weer even losgemaakt.  

 

De landschappen 

zijn prachtig om 

tussen door te 

varen, met af en 

toe zicht op een mooi kasteel. 

In de middag hebben we een 

wandeling door Andernach 

gemaakt en bijna iedereen 

heeft een ijsje gegeten in een 

van de vele ijssalons.  

 

In de avond was er een wijn 

quiz en een wijnproeverij en werd er informatie 

gegeven over de wijnstreken waar de wijnen zoal 

vandaan komen. Rozig na veel zonneschijn en de wijn 

ging iedereen weer naar de hut. 
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Bootlied op de wijs van ‘reisje langs de Rijn’ 

 

Refrein: 

Ja, zo’n reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn 

’s Avonds in de maeneschijn, schijn, schijn 

Met z’n allen aan de zwier, zwier, zwier 

Op de rivier, vier, vier, met wat bier, bier, 

bier 

Zo’n reisje heel gezellig met het UIT-BUREAU  

Lekker varen vinden wij echt zo  

’t is zo deftig, ’t is zo fijn, fijn, fijn 

Zo een reisje langs de Rijn 

 

De reis begon in Wassenaar, het kon beginnen 

Genieten met een grote G, ’t verzet je zinnen 

Baron en Barones aan boord, wat gaan ze zoeken 

’t wordt een kasteel op deze reis, maar ja tot welke prijs 

Kom maar snel, alle twee en vaar gezellig met ons mee. 

 

Refrein 

 

De boot was weer mooi aangekleed, 

een rode loper 

Toen proosten met een bubbeltje, ’t 

kan niet goedkoper 

Tot slot gezang van ’t shantykoor, het 

klonk geweldig 

Er werd geklapt en zelfs gezwierd, 

het leven werd gevierd 

’t was weer tijd, nu naar bed, het einde van de pret. 
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Refrein 

 

De reis begint, we gaan van start, nu lekker varen 

Naar Duitsland is de reis gepland, kastelen staren 

Een vorstelijk diner aan boord met spek en bonen 

Van optredens en Adelheid, de steek was ook nog kwijt 

met een vlag, en een hoed, dat doet een mens toch goed 

 

Refrein 

 

We varen door naar Andernach, een mooie route 

Daar veel gelopen en tot slot, ook zere voeten 

De ijscoboer werd goed bezocht, een leuk terrasje 

Daarna de kwis met heel veel wijn, maar dat gaf geen venijn 

Na de wijn, en de zon, viel ied’reen bijna om 

 

Refrein 

 

We zagen onderweg een beeld, hoe zou dit heten 

’t is volgens Ad de Lorelei op een bergketen 

In Rüdesheim snel op de trein, de stad bezoeken.  

De zaal verbouwd, na het diner, een prachtig spel voor twee 

Edelen, burgerman, ze kunnen er wat van. 

 

Refrein 

 

Zo gaat het dan, de week is om, voorbij gevlogen 

Ons ad’lijk stel, u kent ze wel, zijn weggetogen 

Een sprookjes quiz op het program, het was lekker zoeken 

Het bal masqué, met dj Jack, ja echt het was te gek 

Dag adieu nu naar huis, dan bent u lekker thuis. 
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Woensdag 16 mei van Andernach naar Rüdesheim  

 

En weer staan we op met 

een stralende blauwe 

lucht.  Vandaag een mooie 

tocht richting Rüdesheim.  

 

Tussen de  gebergte door 

kwamen mooie 

vergezichten langs.  

Het ochtend programma werd ingekort zodat iedereen 

op het topdek kon gaan genieten van de landschappen.  

 

Maar niet voordat een van 

de gasten het lied van de 

Lorelei gezongen had. Een 

van de vrijwilligers  van de 

bemanning  kon veel 

vertellen over de  

omgeving, de gasten 

genoten volop.  

 

In de middag stond er 

een treintje klaar. De 

gasten kregen een 
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rond tour door Rüdesheim.   

 

’s Avonds was de bekende quiz ‘ik hou van Holland’. 

Daar streden de edelen 

tegen de boeren, burgers en 

buitenlui.  

 

 

 

 

 

Het was een spannende 

strijd en iedereen deed fanatiek mee. Het winnende 

team kreeg chocolade munten als prijs.  

 

 

Na afloop nog een heerlijke 

koninklijke snack en de 

polonaise werd ingezet. 

 

 

 

De gasten bleven nog even nagenieten en zochten 

daarna hun hut weer op. 
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Donderdag 17 mei van Rüdesheim naar Duisburg 

 

En dan gaat het opeens hard. De op een na laatste dag 

is alweer aangebroken. Vandaag een lange vaardag. We 

krijgen de mooie uitzichten weer te zien. De gasten 

werden wakker gemaakt met de mooie muziek van de 

Lorrelei.   

 

De Baron en de Barones 

kwamen voor de laatste dag 

langs om ook meteen gedag 

te zeggen. Zij zijn namelijk 

uitgenodigd voor het 

huwelijk van Prins Harry en 

Meghan en kunnen hierdoor 

niet de afsluiting van deze vaarvakantie meemaken 

wat zij zeer betreuren.  

Eerst werd de dag nog even doorgenomen, de spieren 

weer losgemaakt en het bootlied werd gezongen.  

 

Daar we deze dag niet van boord gaan is er in de 

middag een quiz en een koopjesmarkt aan boord.  

 



 13 

 

 

 

’s Avonds stond een Bal 

masqué  op het 

programma, alle gasten 

hadden hun masker 

opgezet.  

 

 

Deze avond werd door 

Jack Claessen begeleidt 

en vele voetjes gingen van 

de vloer.  

 

Dit was een mooie afsluiting van een hele fijne 

vakantie.  



 14 

 

Vrijdag 18 mei van Duisburg naar Arnhem 

 

Ook aan deze vakantie is weer een einde gekomen. De 

koffers worden weer gepakt, de containers gevuld. 

Het weer en de route waren prachtig. Iedereen heeft 

genoten van deze mooie reis. We willen de bemanning 

bedanken voor het varen en de gezelligheid.  

 

De bussen stonden weer keurig te wachten om ons 

weer naar huis te brengen. 

 

In september vaart het UIT-BUREAU weer.  

Van 16 t/m 21 september, de reis is als volgt: Kampen 

opstappen, maandag doen we Hoorn aan, dinsdag gaan 

we naar Zaandam, woensdag naar Dordrecht, 

donderdag naar Zierikzee en we stappen af in 

Vlissingen. 

Er zijn nog maar een paar plaatsen over!! 
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Deze reis werd mogelijk gemaakt door: 
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Sponsoren bedankt voor het realiseren van de 

vaarvakantie! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
       

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Stille krachten bedankt voor het maken, 

sjabloneren en het verzamelen van spullen! 

 

Vrijwillige 

buschauffeurs 
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WWW.UITBUREAUWASSENAAR.NL 

UIT—BUREAU WASSENAAR 

070 512 32 00 

Voor meer informatie 


